
 
 
 
Informasjon fra politiet vedrørende pågående etterforskning  
 

Mandag 8. juli 2019 pågrep Vest politidistrikt en mannlig fotball- og håndballdommer i slutten av 20-
årene, bosatt i Bergen. Han er siktet for seksuell omgang med barn under 16 år, seksuelt krenkende 
adferd, samt fremstilling av seksuelle overgrep eller bilder som seksualiserer barn og unge.  Vi 
etterforsker samtidig om han har utnyttet sin posisjon for å oppnå seksuell omgang. Dette er også 
aktuelt for personer over 16 år. De fornærmede som politiet foreløpig kjenner til er utelukkende 
gutter. Siktede har vært varetektsfengslet siden han ble pågrepet. 
 

Dere informeres om dette fordi siktede har dømt kamper for NFF og NHF hvor barn og unge har spilt, 
og på denne måten kommet i kontakt med unge spillere og unge dommere under deres 
organisasjoner. 

 
Saken etterforskes ved Seksjon for etterforskning av vold og seksuallovbrudd i Bergen. Vi har avhørt 
en rekke personer, og vil fortsette med dette i tiden fremover. Parallelt med dette jobber vi med 
gjennomgang av elektroniske spor, som for eksempel bilder og chattelogger på mobiltelefoner og 
datamaskiner.   

 

Saken er fremdeles i en innledende fase. Dette er en type sak som krever store ressurser og er 
tidkrevende, samtidig som vi er opptatt av å ivareta alle involverte parter på best mulig måte. Vi ber 
derfor om forståelse for at vi ikke kan gi flere detaljer om saken på nåværende tidspunkt. 

 
Det kan være en del som lurer på hvor grensen går for hva som er straffbart eller ikke. Vedlagt ligger 
en kort forklaring på aktuelle straffbare handlinger som kan være aktuell i denne saken. Man kan lese 
mer om dette på  www.politiet.no  

 

Saken har høy prioritet hos politiet, og etterforskes med de nødvendige ressurser. Politiet har et godt 
og tett samarbeid med NFF og NHF. 

 

Kontakt: 
Dersom du har informasjon som du mener politiet må vite om i denne saken, kan du ringe mobil 
45976367. Denne telefonen er bemannet 08:00 – 15:30 i ukedagene fremover. 
Det er også mulig å kontakte forbundene eller klubbene direkte. 
 
Andre viktige telefonnumre: 
Barnehuset i Bergen:    55556900 
Barnevernsvakten:    55361180 
Livskrisehjelpen, Bergen legevakt:  55568754 
 
Mvh 
 
Andreas Lervik 
Politifaglig etterforskningsleder 

http://www.politiet.no/


Hvor går grensene? 
Kilde: politiet.no 

 

Seksuelt krenkende adferd 
Seksuell krenkende atferd er å oppføre seg seksuelt uanstendig. Det kan skje på tre måter: Det kan 
skje på offentlig sted. Det kan skje overfor noen som ikke vil. Eller det kan skje overfor noen som er 
under 16 år. Husk at sosiale medier og nettet også er offentlige steder. 

Her er noen eksempler: 

• blotting  
• å gjøre seksuelle bevegelser mot noen  
• seksuell ordbruk uten fysisk kontakt – både på nett og ansikt til ansikt  
• å kysse noen mot sin vilje  
• å sende bilder eller film med seksuelt innhold til noen som ikke ønsker det eller er under 16 

år 

 
Seksuell handling 

En seksuell handling kan være å ta på en annens pupper eller kjønnsorgan mot noen som ikke vil. Det 
er ikke lov å gjøre dette med noen som er under 16 år. Det gjelder uansett om han eller hun vil det 
eller ikke. 

Her er noen eksempler: 

• å ta noen på puppene eller rumpa utenpå eller innenfor klærne  
• å kline med noen som ikke vil  
• å ta noen på kjønnsorganet utenpå eller innenfor klærne 

 
Seksuell omgang 

Seksuell omgang kan være samleie. Andre eksempler er å stikke en gjenstand inn i en annens tiss 
eller rumpe eller å føre penis inn i noens munn. Det kan også være å fingre, slikke eller runke noen. 

Det er ikke lov å gjøre dette med noen som er under 16 år. Dette gjelder uansett om han eller hun vil 
det eller ikke. 

 

Fremstilling av seksuelle overgrep eller bilder som seksualiserer barn og unge 
Fremstillingene kan blant annet være bilder, videoer og tekst som viser seksuelle overgrep av barn 
eller som viser frem et barn på en seksuell måte. Personer som ser ut som de er under 18 år, regnes 
også som barn etter denne regelen. 

Her er noen eksempler: 

• Å ta, dele eller ha bilde eller video av noen som blir voldtatt  
• Det er ulovlig å ta, dele eller ha bilde eller video av barn og ungdom som er naken, som har 

sex eller blir gjort noe seksuelt med.  
• Har du fått tilsendt et nakenbilde eller en film av noen som er under 18 år? Det er ulovlig å 

beholde bildet. Dette gjelder også om du ikke ba om å få bildet tilsendt.  

Det er ikke lov å ha et nakenbilde av noen under 18 år. Et unntak kan være hvis en gutt eller jente har 
et nakenbilde av noen som synes det er greit at vedkommende har bildet (for eksempel kjæresten).  
 
De må da være omtrent like gamle og personen som er på bildet må være mellom 16 og 18 år. Det er 
uansett forbudt å dele bildet videre. Hvis personen på bildet er 15 år eller yngre, er all kontakt med 
seksualiserte bilder av personen alltid ulovlig. 

 



§ 295. Misbruk av overmaktsforhold og lignende 

Med fengsel inntil 6 år straffes den som skaffer seg eller en annen seksuell omgang, eller får noen til 
å utføre handlinger som svarer til seksuell omgang med seg selv ved  

a) misbruk av stilling, avhengighetsforhold eller tillitsforhold, eller 
b) å utnytte noens psykiske lidelse eller psykiske utviklingshemming dersom forholdet ikke 

rammes av § 291, eller 
c) å utnytte en person under 18 år i en særlig sårbar livssituasjon. 

På samme måte straffes den som ved forhold som nevnt i første ledd bokstav a til c får noen til å ha 
seksuell omgang med hverandre. 
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